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บทคัดยอ 

คูมือการปฏิบัติการจัดงานแถลงขาวมีวัตถุประสงคในการจัดทําเพ่ือ เปนแนวทางในการปฏิบัติงานของ

เจาหนาท่ีไดอยางถูกตองตามข้ันตอน หรือระเบียบตางๆ ท่ีกําหนดหรือเก่ียวของ ใหครบถวนสมบูรณ และเพ่ือ

เปนการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางผูปฏิบัติงาน ประกอบดวยเนื้อหา ๗ บท คือ ๑) บทนํา  ๒) ความเปนมาและ

ความหมายของการแถลงขาว ๓) ประเภทของการจัดงานแถลงขาว ๔) วิธีการ ข้ันตอน การจัดงานแถลงขาว  

๕) มาตรฐานงาน ๖) แผนรองรับภาวะฉุกเฉิน และ ๗) บทสรุป ปญหา และขอเสนอแนะ 

   กิจกรรมแถลงขาวเปนอีกชองทางหนึ่ง ท่ีมีความสําคัญอยางยิ่งตอความสําเร็จของการดําเนินงาน ดาน

การเผยแพรประชาสัมพันธขอมูลขาวสารท่ีถูกตอง รวดเร็ว จะทําใหผูเก่ียวของรวมท้ังสื่อสารมวลชนเกิดความ

เขาใจ  ในกระบวนการ ข้ันตอน ผลสําเร็จหรือความกาวหนาของการดําเนินงาน รวมท้ังปญหาอุปสรรคท่ี

อาจจะมี ซ่ึงจะสามารถระงับยับยั้งขาวสารในเชิงลบตอองคกร และยังสรางภาพลักษณท่ีดีตอองคกรไดอีกดวย 

ประเภทของการจัดงานแถลงขาวแบงออกเปน ๒ ประเภทคือ ๑) การแถลงขาวเชิงรุก และ ๒) การแถลงขาว

เชิงรับ  การแถลงขาวเชิงรุกดําเนินการในภาวะปกติ สวนการแถลงขาวเชิงรับดําเนินการในภาวะวิกฤติ       

การแถลงขาวมีข้ันตอนดังนี้  ๑) เตรียมการจัดการแถลงขาว ๒) การจัดงานแถลงขาว  และ ๓) สรุปผลการจัด

งานแถลงขาว การประเมินผลการจัดงานแถลงขาวสามารถติดตามประเมินผลไดโดย ๑) แบบสอบถาม         

๒) สังเกตการณ และ ๓) ขาวท่ีสื่อมวลชนนําไปเผยแพร  

การแถลงขาวมีความจําเปนในการดําเนินงานขององคกรตางๆ เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงค และเกิด

ภาพลักษณท่ีดีตอองคกร การจัดทําคูมือการปฏิบัติการจัดงานแถลงขาวครั้งนี้เพ่ือสามารถใชเปนแนวทางใน

การจัดงานแถลงขาว และปรับปรุงแกไขใหงานแถลงขาวมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด และเกิดประโยชนสูงสุดตอ

องคกรตอไป 
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(๒) 

Abstract 

Manual of organizing press conferences was established as 1) a guideline for the 

operation of the related officers correctly according to the steps or various regulations 

designated complete and 2) to exchange knowledge between related officers. It consisted of 

7 chapters, 1) introduction, 2) background and meaning of the press conferences, 3) types of 

press conference, 4) method of organizing the press conferences, 5) standard 6) emergency 

response planning and 7) summary of problems and suggestions 

The organizing press conferences were important for organization. That was 

extremely important to the success of operations in terms of publicity, accurate and fast 

information distribution. It would allow relevant people, including journalists to understand 

the process, steps, achievements, or progress of operations, including problems and 

obstacles that might be able to suppress negative news on the organization. It also created 

a good image for the organization as well. The types of press conferences were divided into 

2 categories: 1) proactive press conferences and 2) press conferences. Proactive press 

conferences were conducted in normal conditions. Press conferences were conducted in a 

crisis condition. The press conferences had the following steps: 1) preparing the press 

conferences, 2) arranging a press conferences and 3) summary of the press conferences. The 

evaluation of the press conferences could be evaluated by 1) questionnaire, 2) observation 

and 3) news from mass media to be published. 

 The press conferences were necessary for the operations of various organizations to 

achieve the objectives and creating a good image for the organization. This manual of 

organizing press conferences was able to be used as a guide for organizing press conferences 

and to improve the organizing press conferences to be the most effective and the maximum 

benefit to the organization. 
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(๓) 

คํานํา 

กิจกรรมแถลงขาวเปนอีกชองทางหนึ่ง ท่ีมีความสําคัญอยางยิ่งตอความสําเร็จของการดําเนินงาน 

ดานการเผยแพรประชาสัมพันธขอมูลขาวสารท่ีถูกตอง รวดเร็ว จะทําใหผูเก่ียวของรวมท้ังสื่อสารมวลชนเกิด

ความเขาใจในกระบวนการ ข้ันตอน ผลสําเร็จหรือความกาวหนาของการดําเนินงาน รวมท้ังปญหาอุปสรรคท่ี

อาจจะมี ซ่ึงจะสามารถระงับยับยั้งขาวสารในเชิงลบตอองคกร และยังสรางภาพลักษณท่ีดีตอองคกรไดอีกดวย 

ในกรณีท่ีตองการเผยแพรประชาสัมพันธกิจกรรมหรือผลงานตางๆ นอกเหนือจากการเผยแพรประชาสัมพันธ

ขอมูลขาวสารผานชองทางสื่อตางๆ  และท่ีสําคัญคือในปจจุบันสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

ไดกําหนดใหกิจกรรมการแถลงขาวเปนสวนหนึ่งของคะแนนตัวชี้วัดองคกร ในกรณีท่ีเกิดขาวท่ีสงผลกระทบตอ

องคกรท่ีตองดําเนินการอยางเรงดวนท่ีใชเวลาเตรียมการไมถึง ๒๔ ชั่วโมง สําหรับชี้แจงขอเท็จจริงตอ

สาธารณชนโดยสงผานสื่อมวลชนทุกแขนงท่ีมารวมทําขาวในกิจกรรมแถลงขาว และมีโอกาสใหผูสื่อขาวได

ซักถาม ซ่ึงเปนการสื่อสารสองทาง เพ่ือใหไดขอมูลท่ีชัดเจนมากยิ่งข้ึน   

คูมือปฏิบัติการจัดงานแถลงขาวฉบับนี้ แบงเปน ๒ ประเภท คือ การแถลงขาวเชิงรุก เพ่ือ

ตองการเผยแพรประชาสัมพันธโครงการ การจัดกิจกรรม หรือแสดงผลงานวิชาการท่ีมีประโยชนให

กลุมเปาหมายไดรับทราบ หรือเปนการเชิญชวนใหเขาชมหรือรวมกิจกรรม รวมท้ังเปนการปองกันการเขาใจผิด

หรือคลาดเคลื่อนตอการดําเนินการของโครงการ/งานท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคต ท่ีมีการเตรียมการลวงหนาเปน

เวลานานนับเดือน ซ่ึงอาจจะตองดูแลทุกข้ันตอน หรือเปนเพียงผูประสานงานเทานั้น เนื่องจากมีบริษัทเอกชน

เปนผูรับผิดชอบงานในสวนตางๆ ท้ังหมดแลว  และการแถลงขาวเชิงรับ เพ่ือตองการชี้แจงขอเท็จจริงท่ีเกิดข้ึน 

ตามท่ีมีการนําเสนอขาวทางสื่อตางๆ ซ่ึงเปนเรื่องท่ีสงผลกระทบในทางลบตอบุคคลและองคกร ให

กลุมเปาหมายไดรับทราบ เกิดความรูความเขาใจมากยิ่งข้ึน และงานแถลงขาวแบบเรงดวนท่ีมีเวลาเตรียมตัวไม

ถึง ๒๔ ชั่วโมง การดําเนินการดังกลาวขางตนมักประสบปญหา เนื่องจากเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานยังขาดความรู

ความเขาใจในระเบียบ และยังขาดแนวทางในการดําเนินการท่ีถูกตอง การจัดทําคูมือเลมนี้ จึงเปนการแกไข

ปญหาเก่ียวกับความไมเขาใจระเบียบ เปนแนวทางในการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีไดอยางถูกตองตามระเบียบ

ตางๆ ท่ีกําหนดหรือเก่ียวของ และเพ่ือเปนการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางผูปฏิบัติงาน  

ผูจัดทําขอขอบคุณผูท่ีเก่ียวของทุกทาน ท่ีไดรวมกันปฏิบัติหนาท่ีตามแผนการจัดงานแถลงขาว  

ท่ีวางไว ท้ังกอนงาน ระหวางงาน และภายหลังงาน รวมท้ังนําปญหาอุปสรรคตางๆจากการจัดงานแถลงขาว  

ท่ีผานมา ปรับปรุงแกไขใหงานแถลงขาวมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด และเกิดประโยชนสูงสุดตอองคกรตอไป 
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บทท่ี ๑ 

บทนํา 

หลักการและเหตุผล 

 ปจจุบันสื่อสาธารณ หรือ Social Media มีอิทธิพลตอสังคมโลกมากกวาสื่อประเภทอ่ืนๆ 

เนื่องจากสามารถถึงกลุมเปาหมาย อาทิ เกษตรกร ผูประกอบการ สื่อมวลชน บุคคลากรในสังกัดไดรวดเร็วท่ีสุด 

ไมวาจะเปนเรื่องจริงหรือเท็จ ซ่ึงอาจสงผลกระทบในทางเสียหายตอบุคคลหรือองคกร ดังนั้น การแถลงขาว      

จึงถือวาเปนชองทางการเผยแพรประชาสัมพันธขอมูลขาวสารขององคกรท่ีสําคัญอีกชองทางหนึ่งท่ีสามารถ

เผยแพรประชาสัมพันธขอมูลขาวสารท้ังท่ีเปนเชิงบวก มีประโยชนตอผูบริโภค สาธารณชน และเปนการสราง

ภาพลักษณท่ีดีใหกับองคกรดวย เชน การรณรงคปองกันโรคระบาดสัตวตางๆ การรณรงคบริโภคไข บริโภคนม 

การจัดกิจกรรมงานสําคัญๆ อาทิ อาหารปลอดภัยในชวงเทศกาลตรุษจีน งานกระบือแหงชาติ งานแพะแหงชาต ิ     

งานอนุรักษควายไทย วันดื่มนมโลก เปนตน รวมท้ังใชเปนชองทางในการชี้แจงขอเท็จจริงกรณีท่ีเกิดเหตุการณ

หรือมีขาวท่ีสงผลกระทบในเชิงลบ ไดแก การเกิดโรคระบาดสัตว การทุจริตในโครงการตางๆ ท่ีอยูในความ

รับผิดชอบขององคกร เปนตน 

  ดังนั้น การจัดงานแถลงขาวจึงมีความสําคัญเปนอยางยิ่งตอการดําเนินงานขององคกร เนื่องจาก

เปนชองทางหรือเปนเครื่องมือในการติดตอสื่อสารระหวางองคกรไปยังกลุมเปาหมาย เพ่ือใหเกิดความเขาใจท่ีตรงกัน

ระหวางผูสงสารและผูรับสาร แกไขความเขาใจผิด รวมท้ังชวยสรางภาพลักษณท่ีดีใหกับองคกร ท้ังนี้ เนื่องจาก 

กระทรวงเกษตรและสหกรณไดมีนโยบายใหทุกหนวยงานในสังกัด ทําการประชาสัมพันธเชิงรุก เพ่ือเปนการปองกันมิ

ใหเกิดปญหาความเขาใจท่ีคลาดเคลื่อนตอโครงการตางๆ ของรัฐ ท่ีอาจจะเกิดข้ึน โดยการคาดการณ หรือวิเคราะห

ปญหาตางๆท่ีคาดวานาจะเกิดข้ึนในแตละโครงการ แลวหาขอมูลมาเผยแพรประชาสัมพันธกอนท่ีจะมีกระแสขาวท่ี

สงผลกระทบในทางลบเกิดข้ึน จนลุกลามใหญโตเปนวงกวางไปสูสาธารณชน จนทําใหยากตอการชี้แจง ทําความ

เขาใจ ซ่ึงจะเกิดผลกระทบตอภาพลักษณขององคกร หากเกิดภาวะท่ีจําเปนจะตองชี้แจงขอเท็จจริงตอสาธารณชน

หรือกลุมเปาหมายแลว การแถลงขาว ก็สามารถสนองตอบความตองการไดเปนอยางดีเชนกัน 

วัตถุประสงคในการจัดทําคูมือการปฏิบัติการจัดงานแถลงขาว 

คูมือการปฏิบัติการจัดงานแถลงขาวฉบับนี้ จัดทําเพ่ือเปนแนวทางในการปฏิบัติงานของ

เจาหนาท่ีไดอยางถูกตองตามข้ันตอน หรือระเบียบตางๆ ท่ีกําหนดหรือเก่ียวของ ใหครบถวนสมบูรณ และเพ่ือ

เปนการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางผูปฏิบัติงาน 

ความรูทางวิชาการ หรือแนวคิด หรือหลักทฤษฎีท่ีใชในการดําเนินการ 

๑. รายงานการประชุมคณะกรรมการประชาสัมพันธการเกษตรและสหกรณ ครั้งท่ี ๖/๒๕๖๐          

วันอังคารท่ี ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ หองประชุม ๑๓๔ – ๑๓๕ กระทรวงเกษตรและสหกรณ  

๒. คูมือมาตรฐานการปฏิบัติงานกระบวนงานการแถลงขาว กรมประชาสัมพันธ ประจําป       

งบประมาณ ๒๕๕๔  คณะทํางานเพ่ือดําเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ PMQA หมวด ๖           

การจัดการกระบวนงาน กรมประชาสัมพันธ 

 

 



(๕) 

 

๓.  โครงการตามภารกิจของฝายสื่อมวลชนสัมพันธ ศูนยประสานสื่อมวลชนสัมพันธ สํานัก 

พัฒนานโยบายและแผนการประชาสัมพันธ ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๔(ตุลาคม ๒๕๕๓-กันยายน ๒๕๕๔) 

๔. คูมือการจัดแถลงขาว สํานักการประชาสัมพันธตางประเทศ ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๔ 

๕. ความหมายของ “การแถลงขาว”  

๖. ความหมายของ “ประเด็นการแถลงขาว”  

๗. ความหมายของ “สือ่มวลชน”  

วิธีการหรือข้ันตอนการศึกษา 

๑. ศึกษา วิ เคราะห  ขอมูล หลักเกณฑ  น โยบายของรัฐบาล รวมท้ังมติ ท่ีประชุม

คณะกรรมการประชาสัมพันธกระทรวงเกษตรและสหกรณ ท่ีเก่ียวของ จัดทํารายละเอียด ข้ันตอนการ

ดําเนินการ พรอมท้ังสรุปปญหา ขอหารือ และขอเสนอแนะแนวทางการจัดแถลงขาวในแตละประเภท 

๒. สังเกตจากการปฏิบัติงานจริง 

๓. จัดทํา Work Flow 

๔. จัดทํารายละเอียดในแตละข้ันตอน 

๕. รวบรวมสรุปและตรวจสอบความถูกตองของการดําเนินการ 
 

ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

  ๑. มีคูมือสําหรับใหเจาหนาท่ีใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน เพ่ือใหการดําเนินการจัดงาน

แถลงขาวของกรมปศุสัตวถูกตอง รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และเปนการสรางภาพลักษณท่ีดีใหกับกรมปศุสัตว 

๒. ทําใหการดําเนินงานแถลงขาวของกรมปศุสัตว ท้ัง ๒ รูปแบบ คือ การแถลงขาวเชิงรุก 

และการแถลงขาวเชิงรับ นั้น สามารถตอบโจทยของผูบริหารและสื่อมวลชนไดอยางครบถวน ชัดเจน รวดเร็ว 

สวยงาม และมีประสิทธิภาพ 

๓. ทําใหกรมปศุสัตวมีการพัฒนาชองทางการเผยแพรประชาสัมพันธใหมีประสิทธิภาพ    

มากข้ึน โดยเฉพาะการจัดงานแถลงขาว เพ่ือจะไดเขาสูกลุมเปาหมายไดกวางขวาง รวดเร็วยิ่งข้ึน ซ่ึงจะนําไปสู 

ความรวมมืออันดีจากผูมีสวนไดสวนเสียและกอใหเกิดภาพลักษณท่ีดีในสายตาของสาธารณชนในอนาคต 

 

 

 

 

 

 

 

 



บทท่ี ๒ 

ความเปนมาและความหมายของการแถลงขาว 

ความเปนมา 

จากบันทึกการประชุมคณะกรรมการประชาสัมพันธการเกษตรและสหกรณ ครั้งท่ี ๕/๒๕๖๐ เม่ือวันท่ี ๑๔ 

พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ซ่ึงมี พลเอกปฐมพงศ ประถมภัฎ ผูชวยรัฐมนตรีประจํากระทรวงเกษตรและสหกรณ ท่ีปรึกษา-    

การประชุมคณะกรรมการประชาสัมพันธการเกษตรและสหกรณ ครั้งท่ี ๕/๑๕๖๐ พรอมดวย น.สพ.สรวิศ ธานีโต    

ผูตรวจราชการและโฆษกกระทรวงเกษตรและสหกรณ (ตําแหนงในขณะนั้น) เปนประธานกรรมการ นายพีรพันธ คอทอง 

และนายพีระภัทร จันทรศรีวงศ รองโฆษกกระทรวงเกษตรและสหกรณเปนรองประธานกรรมการและหนวยงานตาง  ๆ   

ท่ีเก่ียวของ สรุปประเด็นการประชุม ดังนี้ 

     ๑. เพ่ือหารือการดําเนินการเนนการประชาสัมพันธเชิงรุกใหมากข้ึน เนนการทํา IO (Information Operation : 

การปฏิบัติการขาวสาร) เชิงรุกใหวิเคราะหแนวโนมและสถานการณท่ีจะมีผลกระทบ เพ่ือจัดการความเสี่ยงขาวเชิงลบ 

เปนการปองกัน จึงใหโฆษกแตละหนวยงานมีการแถลงขาว และสรางการรับรูเชิงลึกมากข้ึน สอดคลองตามนโยบาย     

พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ ใหทําขาวประชาสัมพันธของหนวยงานในสังกัด 

โดยสวนแรกเปนนโยบายของรัฐมนตรีฯและตอดวยรายละเอียดในเนื้อขาว โดยผูบริหารของหนวยงานแถลงขาว          

ใหสอดคลองกับสถานการณปจจุบันและทันทวงที 

     ๒. สรุปผลการแถลงขาวประจําสัปดาหและการชี้แจงขอมูลขาว IA-Chat (Issue Assignment Chat : กลุมไลน

ระดับหัวหนาสวนราชการท่ีมีหนาท่ีรับผิดชอบโดยตรง) และ IR-Chat (Issue Report Chat : กลุมรายงานผล) 

     ๓. แผนการประชาสัมพันธกระทรวงเกษตรและสหกรณ ประจําป ๒๕๖๑ ท้ังแผน Agenda และแผน IO ของ  

แตละหนวยงาน 

     ท้ังนี้  ในการดําเนินงานตามกิจกรรมตางๆ เนนใหมีการบูรณาการทํางานรวมกันระหวางหนวยงานเจาภาพ 

และหนวยงานสนับสนุนมากข้ึน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผล เนนการสรางการรับรูของเกษตรกร และ

ประชาชน และใหทุกหนวยงานจัดทําแผนการตรวจเยี่ยมเพ่ิมเติม เพ่ือจะไดดําเนินการตอไป ณ หองประชุม ๑๓๔ – 

๑๓๕ กระทรวงเกษตรและสหกรณ ซ่ึงนโยบายขางตน จะเปนการพัฒนางานดานการประชาสัมพันธของภาครัฐใหเขาถึง

กลุมเปาหมายไดอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน เพ่ือกอใหเกิดความเขาใจท่ีถูกตองและความรวมมือในอนาคต 

นโยบายของรัฐบาลเกี่ยวกับการสรางการรับรู   

ตามท่ีคณะรัฐมนตรีไดมีมติเม่ือวันท่ี ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๗ (เรื่อง ขอสั่งการของนายกรัฐมนตรี) ใหทุกสวน

ราชการดําเนินการสรางการรับรูขอมูล ขาวสาร รวมท้ังชี้แจงประชาสัมพันธเก่ียวกับการดําเนินงานของรัฐบาลให

ประชาชนทราบอยางตอเนื่องเพ่ือสรางความเขาใจท่ีถูกตองโดยไมตอบโตใหเกิดความขัดแยง ดําเนินการประชาสัมพันธ

เก่ียวกับการดําเนินงานของรัฐบาลในเรื่องตาง ๆ ท่ีมีความคืบหนาและเปนประโยชนตอประชาชน เพ่ือสรางการรับรูแก

ประชาชน        

ขอมูลขาวสาร  

ขอมูลขาวสาร หมายความวา สิ่งท่ีสื่อความหมายใหรูเรื่องราวขอเท็จจริง ขอมูล หรือสิ่งใด ๆ ไมวาการ        

สื่อความหมายนั้น จะทําไดโดยสภาพของสิ่งนั้นเองหรือโดยผานวิธีการ ใด ๆ  และไมวาจะไดจัดทําไวในรูปของเอกสาร 

 



(๗) 

แฟม รายงาน หนังสือ แผนผัง แผนท่ี ภาพวาด ภาพถาย ฟลม การบันทึกภาพ หรือเสียง การบันทึกโดยเครื่อง

คอมพิวเตอร หรือวิธีอ่ืนใดท่ีทําใหสิ่งท่ีบันทึกไวปรากฏได           

ขอมูลขาวสารของราชการ   

ขอมูลขาวสารของราชการ หมายความวา ขอมูลขาวสารท่ีอยูในความครอบครอง หรือ

ควบคุมดูแลของหนวยงานของรัฐ ไมวาจะเปนขอมูลขาวสารเก่ียวกับการดําเนินงานของรัฐ หรือขอมูลขาวสาร

เก่ียวกับเอกชน " หนวยงานของรัฐ " หมายความวา ราชการสวนกลาง ราชการสวนภูมิภาค ราชการสวน

ทองถ่ิน รัฐวิสาหกิจ สวนราชการสังกัดรัฐสภา ศาลเฉพาะในสวนท่ีไมเก่ียวกับการพิจารณาพิพากษาคดี องคกร

ควบคุมการประกอบวิชาชีพ หนวยงานอิสระของรัฐและหนวยงานอ่ืนตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

ความหมายของ “การแถลงขาว” 

การแถลงขาว (๑) (อังกฤษ : news conference หรือ press conference) หมายถึง การจัด

งานสื่อมวลชนโดยผูใหขาวเชิญผูสื่อขาวมารับขาว หรือการชี้แจงขอมูลขององคกรใหสาธารณชนไดรับทราบ

โดยผานสื่อมวลชน ซ่ึงในการแถลงขาวนั้นอาจมีผูใหขาวจํานวนหนึ่งคนหรือมากกวา ท่ีอาจใหผูรายงานขาว

ถามคําถาม ในบางครั้งอาจเปนงานท่ีจัดเพ่ือตอบคําถามเพียงอยางเดียว ในบางครั้งไมเปดโอกาสใหนักขาวถาม

คําถาม สวนในงานท่ีไมมีการใหสัมภาษณ หรือตอบคําถามใด จะมีการใหถายรูปอยางเดียว ท่ีเรียกวา ภาพขาว  

งานแถลงขาวนั้น โดยมากจะจัดข้ึนโดยนักการเมือง ทีมกีฬา สตูดิโอภาพยนตรหรือผูมีชื่อเสียง           

ผูประชาสัมพันธผลิตภัณฑสินคา นักกฎหมายเพ่ือใหขอมูลคดีความ หรือ โดยใครก็ไดท่ีตองการหาผลประโยชน

จากสื่อ สถานท่ีจัดงานอาจจัดข้ึนท่ีใดก็ได ไมวาจะเปนสถานท่ีท่ีเปนทางการ อยางเชน ทําเนียบขาว หรือ

สถานท่ีไมเปนทางการอยางเชน ทองถนน เชน สถานท่ีเกิดอาชญากรรม สถานท่ีมักใชจัดงานแถลงขาว คือ 

หองแถลงขาวของโรงแรม และสํานักงานศาลเปนตน  

การแถลงขาว (๒)  (news conference หรือ press conference) การจัดงานสื่อมวลชนโดย

ผูใหขาวเชิญนักขาวมารับขาว โดยมีวัตถุประสงค เพ่ือใหเกิดบรรยากาศในการสื่อสาร ๒ ทาง โดยมีชวงถาม-

ตอบ เปนชวงสําคัญ เพ่ือสรางความรูความเขาใจเก่ียวกับการดําเนินงานปองกัน และควบคุมภาวะวิกฤติแก

ผูสื่อขาว เพ่ือใหผูสื่อขาวเผยแพรขอมูลขาวสารท่ีถูกตอง ซ่ึงในการแถลงขาวนั้นอาจมีผูใหขาวจํานวนหนึ่งคน

หรือมากกวา ท่ีอาจใหผูรายงานขาวถามคําถาม ในบางครั้งอาจเปนงานท่ีจัดเพ่ือตอบคําถามเพียงอยางเดียว ใน

บางครั้งไมเปดโอกาสใหนักขาวถามคําถาม สวนในงานท่ีไมมีการใหสัมภาษณ หรือตอบคําถามใด จะมีการให

ถายรูปอยางเดียว ท่ีเรียกวา ภาพขาว 

หลักการแถลงขาว   

๑. การจัดเตรียมสิ่งพิมพ เชน เอกสารสมุด แฟม คูมือตางๆ เปนสิ่งพิมพเพ่ือการประชาสัมพันธ 

สําหรับไวใชแจกจายแกสื่อมวลชน เพราะจะไดทราบถึงรายละเอียดปลีกยอย กิจกรรมตางๆ หรือสามารถใช

เปนแนวทางในการถามปญหาขอสงสัยตางๆ เพ่ิมเติมได รวมท้ังอาจนําไปใชเปนขอมูลประกอบในการเขียน

ขาวไดดวย นอกจากนี้ การเชิญและนัดหมายนักขาวสื่อมวลชน อาจทําไดโดยการสงจดหมายเชิญหรือบัตรเชิญ  

 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A4%E0%B8%A9


(๘) 

 

หรือแจงขาวใหสื่อมวลชนไดทราบถึงกําหนดวันเวลาและสถานท่ีท่ีจะจัดใหมี Press Conference โดยปกติมัก

ใชวิธีสงจดหมายเชิญ ผานทางโทรสาร หรือ/และอีเมลก็ได และโทรศัพทเชิญเพ่ือการยืนยันอีกครั้ง 

๒. การแถลงขาวและการใหสัมภาษณ ตองจัดเจาหนาท่ีใหการตอนรับและดูแลสื่อมวลชน

ตลอดการ   จัดงาน โดยผูท่ีจะเปนผูใหสัมภาษณควรจะเปนผูท่ีอยูในฐานะท่ีจะใหขาวหรือชี้แจงขอเท็จจริง 

รวมท้ังใหความคิดเห็น ในขอบเขตความรับผิดชอบอยางเต็มท่ี นอกจากนี้ จะตองมีผูรูหรือผูเชี่ยวชาญเฉพาะ

ดาน ทําหนาท่ีใหรายละเอียดเฉพาะอยาง สวนเวลานั้น ควรเลือกเวลาท่ีเหมาะสมในการจัดแถลงขาว เชน      

๒ ชั่วโมงกอนกําหนดปดตนฉบับของขาวหนังสือพิมพ หรือโดยเร็วท่ีสุดเทาท่ีเปนไปได เม่ือมีความคืบหนา

สําคัญในสถานการณหรือการปฏิบัติงาน  

  สวนการมอบหมายพิธีกรในการแถลงขาว ซ่ึงมีหนาท่ีดังนี้ กําหนดวาระ รูปแบบ หรือข้ันตอน

การแถลงขาว กลาวตอนรับผูเขารวมการแถลงขาว ชี้แจงวัตถุประสงคของการแถลงขาว แนะนําโฆษก        

แจงแหลงขาวหรือหนวยงานสําหรับสอบถามขอมูลเพ่ิมเติม ควบคุมเวลาท่ีใชในการซักถามในประเด็นตางๆ 

และกลาวปดการแถลงขาว ซ่ึงการแถลงขาวแตละครั้งควรจะตองมีการประเมินผลการจัดแถลงขาว เพ่ือนํา

ขอมูลมาใชในการปรับปรุงการจดักิจกรรมแถลงขาวใหครบถวนสมบูรณแบบมากยิ่งข้ึนตอไป 

ประเด็นการแถลงขาว  

ประเด็นการแถลงขาว หมายถึง หัวขอ หรือขอความสําคัญของเรื่องท่ีแยกหยิบยกข้ึน

พิจารณา ท่ีตองการชี้แจง เผยแพรประชาสัมพันธ ใหสื่อมวลชนนําไปขยายผลสูสาธารณชน  

ส่ือมวลชน (mass media)  

สื่อมวลชน (mass media)  หมายถึง เปนสื่อท่ีสามารถกระจายขอมูลขาวสารจากบุคคลหนึ่ง

หรือจากองคกรหนึ่ ง ไปยังมวลชนจํานวนมากโดยเฉพาะประชาชนท้ังประเทศ ในเวลาอันรวดเร็ว

ไดแก หนังสือพิมพ นิตยสาร  วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน ภาพยนตร อินเทอรเน็ต สื่อสังคมออนไลน ฯลฯ          

การเผยแพรในสื่อมวลชนสวนหนึ่งตองจายเงินเพ่ือซ้ือเวลา ซ้ือพ้ืนท่ีในการเผยแพรขอมูลขาวสาร อยางไรก็ตาม

องคกรสามารถใชสื่อมวลชนแบบใหเปลาได หากองคกรนั้นมีเรื่องราวท่ีนาสนใจแกการเผยแพร หรือบังคับโดย

ขอกฎหมาย   

 

 

 

 

 

 

 

 

https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B8
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%A8%E0%B8%99%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B9%87%E0%B8%95
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%A3


บทท่ี ๓ 

ประเภทของการจัดงานแถลงขาว 

การจัดงานแถลงขาวในสวนของกรมปศุสัตวนั้น  สามารถแบงออกเปน ๒ ประเภท คือ 

 ๑. การแถลงขาวเชิงรุก (ในภาวะปกติ) มีวัตถุประสงค ดังนี ้

    ๑.๑  เพื่อตองการเผยแพรประชาสัมพันธโครงการ การจัดกิจกรรม หรือแสดงผลงานวิชาการที่มี

ประโยชนใหกลุมเปาหมายไดรับทราบ  

    ๑.๒  เปนการเชิญชวนใหเขาชม หรือรวมกิจกรรม  

    ๑.๓  เปนการปองกันการเขาใจผิดหรือคลาดเคลื่อนตอการดําเนินการของโครงการ หรืองานที่อาจเกิดข้ึน

ในอนาคต  

  ๒. การแถลงขาวเชิงรับ (ในภาวะวิกฤติ) มีวัตถุประสงค ดังนี ้

    ๒.๑  เพื่อตองการชี้แจงขอเท็จจริงที่เกิดข้ึน ตามที่มีการนําเสนอขาวทางสื่อตางๆ ซึ่งเปนเร่ืองที่สงผล

กระทบในทางลบตอบุคคลและองคกร ใหกลุมเปาหมายไดรับทราบ เกิดความรูความเขาใจมากยิ่งข้ึน  

    ๒.๒  เพื่อตองการชี้แจงขอเท็จจริงที่เกิดข้ึน ตามที่มีการนําเสนอขาวทางสื่อตางๆ ซึ่งเปนเร่ืองที่สงผล

กระทบในทางลบตอบุคคลและองคกร ใหกลุมเปาหมายไดรับทราบ เกิดความรูความเขาใจมากยิ่งข้ึน  

โดยสามารถเปรียบเทียบการดาํเนินการแถลงขาวของทั้งสองประเภท ดังนี้  

การแถลงขาวเชิงรุก การแถลงขาวเชิงรับ หมายเหตุ 

วัตถุประสงค :   

- เพ่ือตองการเผยแพรประชาสัมพันธ

โครงการ การจัดกิจกรรม หรือแสดง

ผลงาน วิชาการ ท่ีมี ป ระโยชน ให

กลุมเปาหมายไดรับทราบ  

- เปนการเชิญชวนให เขาชม/รวม

กิจกรรม  

- เปนการปองกันการเขาใจผิดหรือ

คลาดเคลื่อนตอการดําเนินการของ

โครงการ/งานท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคต  

วัตถุประสงค : 

- เพ่ือตองการช้ีแจงขอเท็จจริงท่ี

เกิดข้ึน ตามท่ีมีการนําเสนอขาว

ทางสื่อตางๆ ซึ่งเปนเรื่องท่ีสงผล

กระทบในทางลบตอบุคคลและ

องคกร ใหกลุมเปาหมายไดรับ

ทราบ เกิดความรูความเขาใจมาก

ยิ่งข้ึน  

การจัดงานแถลงขาวท้ัง ๒ ประเภทน้ัน มี ๒ แบบ ไดแก 

๑. หนวยงานดําเนินการเอง โดยเจาหนาท่ีจะตองเปน

ผูดําเนินการ และดูแลทุกข้ันตอน ซึ่ งแบบน้ีจะใช

งบประมาณ ไมมากนัก แต ไมสามารถวัดผลหรือ

คาดการณไดวาจะมีสื่อมวลชนมารวมทําขาว จํานวน    

ก่ีคน ครบทุกแขนงหรือไม และมีขาวท่ีเผยแพรทางสื่อ

ตางๆจํานวนมากนอยเพียงใด 

๒. จางเหมาใหบริษัทเอกชนเขามาดําเนินการในทุก

ข้ันตอน โดยเจาหนาท่ีจะเปนเพียงผูกํากับดูแลและ

ประสานงานเท าน้ัน  ซึ่ งแบบน้ีจะใชงบประมาณ

คอนขางมาก แตสามารถวัดผลไดวาจะมีสื่อมวลชน

มารวมทําขาวจํานวนเทาใด ครบทุกแขนงหรือไม และมี

ขาวท่ีเผยแพรทางสื่อตางๆ จํานวนก่ีช้ินงาน 

ระยะเวลาดําเนินงาน :  

มีการเตรียมการลวงหนาเปนเวลานาน 

อาจเปนสัปดาห/เดือน  

ระยะเวลาดําเนินงาน :  

เปนการจัดงานแบบเรงดวนท่ีมเีวลา

เตรียมตัวไมถึง ๑-๓ ช่ัวโมง ซึ่งการ

ดําเนินงานท้ังหมดจะตองครบถวน

และสิน้สุดภายใน ๒๔ ช่ัวโมง 

 

 

 



บทท่ี ๔ 

วิธีการ ข้ันตอนการจัดงานแถลงขาว 

การดําเนินการการจัดแถลงขาวมักประสบปญหา เนื่องจากเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานยังขาดความรูความ

เขาใจในระเบียบ และยังขาดแนวทางในการดําเนินการที่ถูกตอง การจัดทําคูมือเลมนี้จึงเปนการแกไขปญหาเก่ียวกับ

ความไมเขาใจระเบียบ เปนแนวทางในการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ไดอยางถูกตองตามระเบียบตางๆ ที่กําหนดหรือ

เก่ียวของ และเพื่อเปนการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางผูปฏิบัติงาน การแถลงขาว ดังนี้ 

 ๔.๑ วิธีการ  

๔.๑.๑ การแบงหนาที่ความรับผิดชอบ เพื่อใหการจัดงานแถลงขาวเปนไปดวยความราบร่ืน สมบรูณแบบ 

จึงจําเปนจะตองมีการแบงหนาที่และความรับผิดชอบในข้ันตอน 

ตารางที่ ๑ การแบงหนาทีแ่ละความรับผิดชอบในข้ันตอนการแถลงขาว 

ตําแหนง/หนวยงาน หนาท่ีความรับผิดชอบ 

 ผูบริหารระดับสูง/

สํานัก/กอง 

 พิจารณาอนุมัติการจัดกิจกรรมแถลงขาว 

 ใหคําปรึกษา แนะนําในการจดักิจกรรมแถลงขาว 

 ใหความเห็นชอบขอมูล/คําแถลง/ขาวแจก ฯลฯ 

 นักวิชาการเผยแพร 

 *ผูท่ีไดรบัมอบหมาย 

 ประสานงานกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ เพ่ือขอขอมูล รายละเอียดกําหนดการจัดงานรูปแบบ

การจัดงานผูรวมแถลงขาว ฯลฯ 

 กําหนดหัวขอ/ประเด็นการแถลงขาว ประสานหนวยงานท่ีเก่ียวของ เพ่ือใหการจัดงาน

เปนไปดวยความเรียบรอย อาทิ ศูนยเทคโนโลยีและสารสนเทศ เผยแพรสูสาธารณชนโดย

ผานทาง Face book Live  จัดหาอาหารวางและเครื่องดื่ม ของตกแตงสถานท่ี ลาม (กรณี

การแถลงขาวสื่อตางประเทศ) เปนตน 

 ทําบันทึกนําเสนอผูบริหารเพ่ือขออนุมัติ และเชิญเปนประธานในการแถลงขาว รวมท้ังเชิญ

หนวยงานท่ีเก่ียวของเขารวมกิจกรรม 

 ประมาณการคาใชจายและแจงหนวยงานท่ีเก่ียวของ 

 เชิญสื่อมวลชนรวมทําขาว และใหการตอนรับสื่อ 

 เขียนขาวเพ่ือการประชาสัมพันธ จัดทําเอกสารขอมูล และของท่ีระลึก(ถามี)  

 จัดแถลงขาว 

 ประเมินผลความพึงพอใจจากผูเขารวมงาน 

 สรุปผลการดําเนินงานและผลความพึงพอใจตอการจัดงานแถลงขาว  

 นําขอเสนอแนะ ความเห็น ปญหา อุปสรรคท่ีพบมาทบทวน /ปรับปรุงการดําเนินงาน     

ในครั้งตอไป 

 นายชางศิลป/ฝาย

นิทรรศการ 

 *ผูท่ีไดรบัมอบหมาย 

 ออกแบบ/จัดทํา/ติดตั้งปายขอความงานแถลงขาว (Backdrop) หรืองานดานนิทรรศการ

และศลิปกรรมอ่ืนๆ  

 ประมาณการคาใชจายในการดาํเนินงานเพ่ือแจงหนวยงานท่ีเก่ียวของ หรือเพ่ือดําเนินการ

จัดซื้อ-จัดจาง 

 

 

 



(๑๑) 

 

ตารางท่ี ๒ การแบงหนาท่ีและความรับผิดชอบในข้ันตอนการแถลงขาว(ตอ) 

ตําแหนง/หนวยงาน หนาที่ความรับผิดชอบ 

 นายชางภาพ 

 เจาพนักงานโสต-

ทัศนศึกษา 

*ผูที่ไดรับมอบหมาย 

 วางแผนการติดตั้งเคร่ืองเสียง   

 บันทึกภาพ (ภาพนิ่งและวีดิทัศน) 

 ประสานศูนยเทคโนโลยีและสารสนเทศ เพื่อเผยแพรกิจกรรมสูสาธารณชนโดยผาน

ทาง Face book Live หรือ ถายทอดสดผาน Facebook 

 กํากับดูแล/อํานวยความสะดวกในดานเทคนิค 

 

หมายเหตุ : ผูปฏิบัติงานในแตละหนาท่ีความรับผิดชอบ อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ ความเหมาะสม  

              หรือตามคําสั่งแตงตั้ง 

    



 (๑๒) 

๔.๑.๒ กระบวนงานจัดงานแถลงขาว 

ลําดับ ระยะเวลา ผังกระบวนงาน รายละเอียดงาน ผูรับผิดชอบ เอกสารท่ีเกี่ยวของ หมายเหตุ 

ภาวะปกต ิ ภาวะวิกฤต ิ

๑ ๑ สัปดาห – 

๑ เดือน 

๓๐ นาที - 

ไมเกิน ๒ 

ชม. 

 

 

 

 รวบรวม คนควาขอมลู เพ่ือคัดเลือกประเด็น/

หัวขอ ในการแถลงขาว 

 

หนวยงานท่ีเก่ียวของกับ

เรื่องน้ันๆ 

รายงานการประชุม/

สําเนาขาว/ขอมูลท่ี

เก่ียวของ 

ข้ึนอยูกับสถานการณ

และความเรงดวน 

๒ ไมเกิน ๓๐ 

นาที - ไม

เกิน ๒ ชม.

นอยกวา  ๑ 

สัปดาห/ ๑ 

เดือน 

ไมเกิน ๓๐ 

นาที 

 

 

 

 เสนอผูบริหาร (อธิบด/ีโฆษกกรมฯ/รองอธิบดีท่ี

ไดรับมอบหมาย) เพ่ืออนุมัติดําเนินการ 

ผูบรหิาร 

ผูเก่ียวของ (เจาของเรื่อง/

ผูท่ีไดรับมอบหมาย) 

บันทึกปะหนา + เรื่องเดมิ 

+ ขอมูล/คําแถลง/ขาว 

 

๓ ลําดับท่ี ๓ - 

๕ ใชเวลา ๑ 

– ๓ - ๗ วัน 

ไมเกิน ๓๐ 

นาที 

  ประชุม/ประสานรายละเอียดกับผูเก่ียวของ/

คณะทํางานฝายตางๆ เก่ียวกับ 

 

นักวิชาการเผยแพร/ผูท่ี

ไดรับมอบหมาย/

ผูเก่ียวของ/เจาของเรื่อง/

ฝายสถานท่ี/ฝาย

นิทรรศการ 

กําหนดการแถลงขาวโดย

มีรายละเอียดหัวขอแถลง

ขาว วัน เวลา สถานท่ี ช่ือ

ผูแถลงขาว 

 

๔ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ทําหนังสือเชิญสื่อมวลชนแขนงตางๆ พรอม

กําหนดการ และแบบตอบรับ(ถาม)ี 

 จัดทําเอกสารประชาสัมพันธ 

- ขาวประชาสัมพันธ 

- แฟมเอกสาร 

- สื่อประชาสมัพันธ 

นักวิชาการเผยแพร/ผูท่ี

ไดรับมอบหมาย 

 

 

 หนังสือเชิญ

สื่อมวลชน 

 กําหนดการ 

 แบบตอบรับ 

 ขาวประชาสัมพันธ 

 

 จัดเตรียมกิจกรรม

ต า ม รู ป แ บ บ ท่ี

กํ า ห น ด  เ ช น      

มาสคอต การแสดง 

การสาธิต ฯลฯ 

 

        

ค้นคว้าข้อมูล และ 

คดัเลือกประเดน็ 

แถลงข่าว 

พจิารณา 

ไม่อนุมติั 

อนุมติั 

ประชุมหารือ/

ประสานรายละเอยีด 

เตรียมการจดั  

งานแถลงข่าว และ

เชิญส่ือมวลชน 



 (๑๓) 

ลําดับ ระยะเวลา ผังกระบวนงาน รายละเอียดงาน ผูรับผิดชอบ เอกสารท่ีเกี่ยวของ หมายเหตุ 

ภาวะปกต ิ ภาวะวิกฤต ิ

        

     ประสานสื่อมวลชนเพ่ือยืนยันการตอบรับ(ดวย

วาจา/หนังสือตอบรับ) 

 จัดทํารายช่ือผูประสานงาน พรอมหมายเลข

โทรศัพท 

 จัดทําใบลงทะเบียนสื่อมวลชนและผูเก่ียวของ 

 ประสานผูแถลงขาว/พิธีกร/ผูดําเนินการ/

เจาหนาท่ีเทคนิค 

 จัดทําปายช่ือผูแถลงขาว/ลําดับข้ันตอนการ    

จัดงาน/คําแถลง/เอกสารอ่ืนๆท่ีเก่ียวของ 

 จัดเตรียมของท่ีระลึกสาํหรับแขกผูมีเกียรติและ

สื่อมวลชน(ถามี) 

  เอกสาร

ประชาสมัพันธ 

 รายช่ือผูประสานงาน

พ ร อ ม ห ม า ย เล ข 

โทรศัพท 

 ใบลงทะเบียน 

 ลํ าดั บ ข้ัน ตอน ก าร    

จัดงาน 

 ปายช่ือผูแถลงขาว 

 จัดทําเอกสารจัดซื้อ-

จั ด จ า ง  ค า ใช จ า ย    

คาพาหนะ(ถามี) 

 

๕ 

 

 

 

 

 

 

 

 เตรียมสถานท่ีจดังาน ไดแก  

- หองแถลงขาว  หองรับรอง  

- การตกแตงสถานท่ี (จัดทํา Backdrop เวที  

ดอกไมประดับ โพเดียม รูปแบบการจัดหอง ฯลฯ) 

- ดานเทคนิค (แสง สี เสยีง อุปกรณโสตฯ) 

   - อาหารวาง-เครื่องดื่ม 

นักวิชาการเผยแพร/ฝาย

นิทรรศการ/ฝายโสต-

ทัศนูปกรณ/ผูท่ีไดรับ

มอบหมาย 

 หนังสือขอใชสถานท่ี 

 ผังการจัดงาน 

- ขอความ Backdrop 

- โสตทัศนูปกรณ 

ประมาณการคาใชจาย 

 

๖ ๑-๒ วัน ๑๐ – ๒๐ 

นาท ี
  ตรวจสอบความพรอม 

- หองแถลงขาว  หองรับรอง 

- การตกแตงสถานท่ี (จัดทํา Backdrop เวที)   

นักวิชาการเผยแพร/ผูท่ี

ไดรับมอบหมาย 

 ควรทดสอบความพรอม

ลวงหนา อยางนอย ๓๐ 

นาที หรือ ๑-๒ ช่ัวโมง 

        

 

เตรียมสถานที่จัดงาน

แถลงข่าว 

ตรวจสอบความ

พร้อม 



(๑๔) 

 

  หมายเหตุ :  ๑. ระยะเวลาการทํางานแตละข้ันตอนนั้น ข้ึนอยูกับสถานการณวาเปนสภาวะปกติ หรือสภาวะวิกฤติ  คือ ตั้งแต ๓-๕ ชม. หรือ ๒๐ – ๓๐ วัน ซ่ึงจะแตกตางกันโดยสิ้นเชิง 

                  ๒. การปฏิบัติตามคูมือฯ สามารถยืดหยุน/ปรับเปลี่ยนไดตามสถานการณ และความเหมาะสม 

        ๓. ผูรับผิดชอบในการปฏิบัติงานแตละข้ันตอนอาจปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม หรือตามคําสั่ง

ลําดับ ระยะเวลา ผังกระบวนงาน รายละเอียดงาน ผูรับผิดชอบ เอกสารที่เก่ียวของ หมายเหต ุ

ภาวะปกต ิ ภาวะวิกฤต ิ

        

    ดอกไมประดับ โพเดียม  รูปแบบการจัดหองฯลฯ) 

- ด า น เท ค นิ ค  (แ ส ง  สี  เ สี ย ง  อุ ป ก ร ณ โ ส ต ฯ              

การบันทึกภาพ/การถายทอดสดทางSocial Media) 

- อาหารวาง-เคร่ืองด่ืม 

    - ของที่ระลึกแขกผูมีเกียรติ/ส่ือมวลชน (ถามี) 

   

๗ ๑-๓ ชม. ๑-๓ ชม.  

 

 

 

 ตอนรับส่ือมวลชน/ลงทะเบียนแจกแฟมเอกสารและของ

ที่ระลึก(ถามี) 

 เชิญและแนะนําผูแถลงขาวบนเวท ี

 ดูแล/อํานวยความสะดวกการจัดงานใหเปนไปตาม

ขั้นตอนการจัดงาน 

 ประเมินผลความพึงพอใจการจัดงาน ผูรับบริการ และ   

ผูมีสวนไดสวนเสีย 

นักวิชาการเผยแพร/ฝาย

โสตทัศนูปกรณ/ผูที่ไดรับ

มอบหมาย 

 ใบลงทะเบียน 

 เอกสาร และส่ือ-

ประชาสัมพันธ 

 แบบสอบถามความ 

พึงพอใจ 

หมายเหตุ :  อํานวยความ

สะดวกการสงขาว (Internet 

WIFI  ฯลฯ) 

พิธีกรตองควบคุมเวลาใน

การแถลงขาวใหเหมาะสม 

๘ ๓ วัน ๓๐ นาที – 

๑ ชม. 

 

 สรุปผลการดําเนินงาน/ผลการประเมินความพึงพอใจ/

รายชื่อส่ือมวลชน/ภาพการจัดงาน/ภาพขาวหรือขาวที่

ไดรับการเผยแพรทางส่ือตางๆ 

 เสนอผูบริหารเพื่อทราบ 

นักวิชาการเผยแพร/ฝาย

โสตทัศนูปกรณ/ผูที่ไดรับ

มอบหมาย 

 สรุปผลการดําเนินงาน ควรมีการตรวจสอบการ

นําเสนอขาวทางส่ือฯตางๆ 

เพื่อรวบรวมสรุปเสนอ

ผูบังคับบัญชาดวย 

๙     นําผลการประเมินความพึงพอใจ ขอเสนอแนะ ปญหา

อุปสรรคที่พบมาพิจารณาเพื่อปรับปรุงการทํางานในคร้ัง

ตอไป 

นักวิชาการเผยแพร/ผูที่ไดรับ

มอบหมาย 

  

จัดงานแถลงขาว 

สรุปและรายงานผล

เสนอผูบริหาร 

ทบทวน/ปรับปรุง 

การทาํงาน 



(๑๕) 

๔.๒ ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

๔.๒.๑ เตรียมการจัดการแถลงขาว 

ข้ันตอนท่ี ๑ รับหนังสือขอความอนุเคราะหในการจัดการแถลงขาว 

ฝายบริหารท่ัวไป 

♦ รับหนังสือขอความอนุเคราะหในการจัดการแถลงขาวจากหนวยงานตางๆ ในสังกัด 

♦ เสนอผูบริหาร เพ่ือพิจารณาอนุมัติใหดําเนินการ 

♦ แจงหนวยงานท่ีรับผิดชอบเพ่ือดําเนินการ 

ข้ันตอนท่ี ๒ การประสานงานและเตรียมการจัดการแถลงขาว 

นักวิชาการเผยแพร/เจาหนาท่ีโสตทัศนศึกษา/นายชางศิลป/ผูท่ีไดรับมอบหมาย 

♦ ประสานหนวยงานเจาของเรื่อง เก่ียวกับรายละเอียดการจัดงาน ประเด็น/หัวขอท่ีจะแถลง

ขาว กําหนดการจัดงาน  วัตถุประสงค รูปแบบการจัดงาน  ผูแถลงขาว และขอมูลรายละเอียดตางๆ 

♦ ประชุมหรือมอบหมายผูรับผิดชอบในการดําเนินการ 

♦ แจงคาใชจายใหเจาของเรื่องรับทราบ 

♦ ประสานผูแถลงขาว/พิธีกร/ผูดําเนินการ/เจาหนาท่ีเทคนิค 

♦ ทําหนังสือเชิญสื่อมวลชน พรอมแนบกําหนดการ และยืนยันเขารวมงานดวยวาจาหรือแบบ

ตอบรับ(ถามี) กอนการจัดงาน 

♦ จัดทําเอกสารประชาสัมพันธ ไดแก ขาวประชาสัมพันธแจกสื่อมวลชน แฟมเอกสาร(คําแถลง) 

สื่อประชาสัมพันธ อาทิ ชุดนิทรรศการ  อุปกรณประกอบฉาก  Mascot  เปนตน 

♦ จัดทํารายชื่อผูประสานงาน พรอมหมายเลขโทรศัพท 

♦ จัดทําใบลงทะเบียนสื่อมวลชนและผูเก่ียวของ 

♦ จัดทําปายชื่อผูแถลงขาว / ลําดับข้ันตอนการจัดแถลงขาว(กําหนดการ) / คําแถลงขาว  

♦ จัดเตรียมของท่ีระลึกสําหรับสื่อมวลชน และแขกผูมีเกียรติท่ีมารวมงาน (ถามี) 

♦ เตรียมสถานท่ีจัดงาน ไดแก จัดหาหองแถลงขาว  และหองรับรอง การตกแตงสถานท่ี (จัดทํา 

Backdrop เวที ดอกไมประดับ โพเดียม รูปแบบการจัดหอง ฯลฯ) 

- ดานเทคนิค (แสง สี เสียง อุปกรณโสตฯ) 

- สถานท่ีจอดรถ 

- อาหารวางและเครื่องดื่ม (หรืออาหารกลางวัน กรณีจัดงานในชวงใกลเวลา ๑๒.๐๐ น.) 

๔.๒.๒ การจัดงานแถลงขาว   

ข้ันตอนท่ี ๑  การตรวจสอบความเรียบรอย ดําเนินการกอนเริ่มการแถลงขาวอยางนอย ๑-๒ ชั่วโมง 

นักวิชาการเผยแพร/ผูท่ีไดรับมอบหมาย และหนวยงานเจาของเรื่อง 



(๑๖) 

ตรวจสอบความเรียบรอยของสถานท่ีจัดทํา  Backdrop  เวที  ดอกไมประดับ  โพเดียม  อุปกรณ  เครื่องเสียง 

ปายชื่อผูแถลงขาว ใบลงทะเบียนเขารวมงาน คําแถลงขาว เอกสารสําหรับแจกสื่อมวลชน 
 

ข้ันตอนท่ี ๒  การแถลงขาว 

นักวิชาการเผยแพร/ผูท่ีไดรับมอบหมาย และหนวยงานเจาของเรื่อง   

♦ ตอนรับสื่อมวลชน/ลงทะเบียนแจกแฟมเอกสารและของท่ีระลึก 

♦ ดูแล/อํานวยความสะดวกการจัดงานใหเปนไปตามข้ันตอนการจัดงาน 

♦ ประเมินผลความพึงพอใจผูเขารวมงาน และผูมีสวนไดสวนเสียตอการจัดงาน 

๔.๒.๓ สรุปผลการจัดงานแถลงขาว 

นักวิชาการเผยแพร/ผูท่ีไดรับมอบหมาย 

♦ สรุปผลการดําเนินงาน/ผลการประเมินความพึงพอใจ/รายชื่อสื่อมวลชน/ภาพการจัดงาน/

ติดตามการเผยแพรขาวท่ีสื่อมวลชนนําไปเสนอ(ถามี) เสนอผูบริหารและหนวยงานเจาของเรื่องทราบ 

♦ นําผลการประเมินความพึงพอใจ ขอเสนอแนะ ปญหา อุปสรรคท่ีพบมาพิจารณา เพ่ือทบทวน/

ปรับปรุงการทํางานในครั้งตอไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

บทท่ี ๕ 

มาตรฐานงาน 

มาตรฐานดานระยะเวลา : 

๑. การแถลงขาวเชิงรุก -  

    ๑.๑ ในกรณีท่ีหนวยงานดําเนินการเอง ใชเวลาดําเนินการท้ังสิ้นไมเกิน ๒๐ วันทําการ  

    ๑.๒ ในกรณีท่ีจางเหมาเอกชนดําเนินการ ใชเวลาดําเนินการท้ังสิ้นไมเกิน ๔๕ วันทําการ 

๒. การแถลงขาวเชิงรับ – 

    ๒.๑ ในกรณีท่ีหนวยงานดําเนินการเอง ใชเวลาดําเนินการท้ังสิ้นไมเกิน ๒๔ ชั่วโมง  

    ๒.๒ ในกรณีท่ีจางเหมาเอกชนดําเนินการ ใชเวลาดําเนินการท้ังสิ้นไมเกิน ๑-๓ วันทําการ 
 

ระบบการติดตามประเมินผล 

การประเมินผลการจัดงาน 

♦ แบบสอบถามความพึงพอใจของผูรวมงาน และผูมีสวนไดสวนเสีย 

♦ การสังเกตการณ/การสอบถามพูดคุย 

♦ ขาว/ภาพขาว ท่ีสื่อมวลชนนําไปเผยแพร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

บทที่ ๖ 

แผนรองรับภาวะฉุกเฉินเพ่ือปองกันผลกระทบกบักระบวนงานจัดแถลงขาว 

ลําดับ ระยะเวลา ผังกระบวนงาน รายละเอียดงาน ภาวะฉุกเฉิน/ความเสี่ยง แผนรองรับภาวะฉุกเฉิน ผูรับผิดชอบ 

เชิงรุก เชิงรับ 

๑. ไมเกิน 

๑๐ วัน 

๓๐ 

นาที – 

๑ 

ช่ัวโมง 

ไมอนุมัต ิ

o รวบรวม คนควาขอมลู เพ่ือคัดเลือกประเด็น/

หัวขอ ในการแถลงขาว 

 รับหนังสือในเวลา

กระช้ันชิด ทําใหไมมี

เวลาเพียงพอในการ

ติดตอสื่อมวลชน 

 จั ด ทํ า ฐ า น ข อ มู ล

สื่ อ ม ว ล ช น ทุ ก แ ข น ง    

แบ งต าม ส าย งาน ข าว   

เพ่ือความรวดเร็วในการ

เชิญสื่อ 

นักวิชาการเผยแพร/ 

ผูท่ีไดรับมอบหมาย 

๒. ๑ วัน ๓๐ 

นาที – 

๑ 

ช่ัวโมง 

 

 

 

 

                         อนุมัต ิ

o เสนอผูบริหาร (อธิบด/ีรองอธิบด/ีผอ.สํานัก/

ผอ.กอง) ตามลําดับ เพ่ือขออนุมัตดิําเนินการ 

  ผูบริหาร 

๓. ลําดับท่ี 

๓-๕ ใช

เวลา ๓-

๗ วัน 

ลําดับท่ี 

๓-๕ ใช

เวลา 

๓๐ 

นาที-๑ 

ช่ัวโมง 

 

 

 

o ประชุม/ประสานรายละเอียดกับเจาหนาท่ี/

คณะทํางานฝายตางๆ 

- ประเด็น/หัวขอการแถลง 

- ผูแถลงขาว/วัน เวลา สถานท่ี/กําหนดการ 

- กําหนดรูปแบบ 

- กําหนดหนาท่ีรับผดิชอบ/จัดทําคําสั่ง 

 ประเด็น/หัวขอการ

แถลงขาวไมนาสนใจ 

 

 กํ า ห น ด รู ป แ บ บ ก า ร      

จัดงานใหมีสีสันนาสนใจ 

 ผูแถลงขาวควรเปนบุคคล

สํ าคั ญ /บุ คคล ท่ี สั งคม     

ใหความสนใจ 

นักวิชาการเผยแพร/ 

ผูท่ีไดรับมอบหมาย/

หนวยงานเจาของเรื่อง 

๔.   

 

o ทําหนังสือเชิญสื่อมวลชนแขนงตางๆ พรอม

กําหนดการ และแบบตอบรับ 

o จัดทําเอกสารประชาสัมพันธ ประกอบดวย 

ขาวประชาสัมพันธ แฟมเอกสาร สื่อ-

ประชาสมัพันธ 

o ประสานสื่อมวลชนเพ่ือยืนยันการตอบรับ

(ดวยวาจา/หนังสือตอบรับ) 

 สื่อมวลชนมารวมงาน

นอยหรือไมใหความ

สนใจรวมทําขาว 

 จั ด ทํ า ฐ า น ข อ มู ล

สื่ อ ม ว ล ช น ทุ ก แ ข น ง    

แบ งต าม ส าย งาน ข าว  

เพ่ือความรวดเร็วในการ

เชิญสื่อ 

นักวิชาการเผยแพร/ 

ผูท่ีไดรับมอบหมาย/

หนวยงานเจาของเรื่อง 

        

ค้นคว้าข้อมูล และ

คดัเลือกประเดน็   

แถลงข่าว 

พจิารณา 

ประชุมหารือ/ 

ประสานรายละเอยีด 

เตรียมการจัดงาน 

แถลงข่าวและเชิญ

ส่ือมวลชน 



 

(๑๙) 
 

ลําดับ ระยะเวลา ผังกระบวนงาน รายละเอียดงาน ภาวะฉุกเฉิน/ความเสี่ยง แผนรองรับภาวะฉุกเฉิน ผูรับผิดชอบ 

เชิงรุก เชิงรับ 

        

    

 

 

 

 

o จัดทํารายช่ือผูประสานงาน พรอมหมายเลข

โทรศัพท 

o จัดทําใบลงทะเบียนสื่อมวลชนและผูเก่ียวของ 

o ประสานผูแถลงขาว/พิธีกร/ผูดําเนินการ/ 

เจาหนาท่ีเทคนิค 

o จัดทําปายช่ือผูแถลงขาว/ลําดับข้ันตอน 

การจัดงาน/คําแถลง/เอกสารอ่ืนๆท่ีเก่ียวของ 

  กําหนดรูปแบบการ 

 จัดงานใหมีสสีันนาสนใจ 

ผูแถลงขาวควรเปนบุคคล

สําคัญ/บุคคลท่ีสังคมให

ความสนใจ 

 กําหนดวันและเวลาใน

การแถลงขาวท่ีไมตรงกับ

เหตุการณสําคัญ เพ่ือให

สื่อมวลชนสามารถมา

รวมงานได 

หมายเหต ุ: เชิญเครือขาย

สื่อมวลชน/พันธมติร เพ่ือเขา

รวมงานเปนการเฉพาะ 

 

๕.   

 

o เตรียมสถานท่ีจดังาน ไดแก  

-  จัดหาหองแถลงขาว หองรับรอง 

-  การตกแตงสถานท่ี (จัดทํา Backdrop เวที 

ดอกไมประดับ โพเดียม รูปแบบการจัดหอง ฯลฯ) 

-  ดานเทคนิค (แสง สี เสียง อุปกรณโสตฯ) 

-  สถานท่ีจอดรถ 

-  อาหารวาง+เครื่องดื่ม 

  นักวิชาการเผยแพร/ 

ฝายศลิปกรรม/ 

ผูท่ีไดรับมอบหมาย/

หนวยงานเจาของเรื่อง 

        

 

เตรียมสถานที่จัด 

งานแถลงข่าว 



 

 

(๒๐) 

 
 

ลําดับ ระยะเวลา ผังกระบวนงาน รายละเอียดงาน ภาวะฉุกเฉิน/ความเสี่ยง แผนรองรับภาวะฉุกเฉิน ผูรับผิดชอบ 

เชิงรุก เชิงรับ 

   o      

๖. ๑-๒ วัน ๑-๒ 

ชม. 
 o ตรวจสอบความพรอม 

-  หองแถลงขาว หองรับรอง 

-  การตกแตงสถานท่ี (จัดทํา Backdrop เวที 

ดอกไมประดับ โพเดียม ฯลฯ) 

- ดานเทคนิค (แสง สี เสยีง อุปกรณโสตฯ) 

-  อาหารวาง+เครื่องดื่ม 

 อุปกรณ/เครื่องมือ/ 

สถานท่ีไมพรอม หรือมี

ขอผิดพลาด 

 ตรวจสอบความเรียบรอย

และทดสอบความพรอม

ของอุปกรณ/เครื่องมือ/

สถานท่ี กอนเริ่มงานอยาง

นอย ๓๐ นาที – ๒ ชม.  

 จัดเตรียมระบบสํารองไฟฟา 

นักวิชาการเผยแพร/ 

ผูท่ีไดรับมอบหมาย 

๗. ๒-๓ 

ชม. 

๑-๒ 

ชม. 

 

 

 

o ตอนรับสื่อมวลชน/ลงทะเบียนแจกแฟม

เอกสารและของท่ีระลึก(ถามี) 

o ดูแล/อํานวยความสะดวกการจัดงานใหเปนไป

ตามข้ันตอนการจัดงาน 

o ประเมินผลความพึงพอใจการจัดงานของ

ผูรับบริการ และผูมีสวนไดสวนเสยี 

 เกิดเหตุการณฉุกเฉิน/

เหตุการณความไมสงบ/

ภัยธรรมชาติ ทําให

สื่อมวลชนไมสามารถมา

รวมงานแถลงขาวได 

 ระยะเวลาในการแถลง-

ขาวไมเปนไปตาม

กําหนดการ/นานเกินไป 

 สงภาพและขาว

ประชาสมัพันธ/เอกสาร

ขอมูลใหสื่อมวลชน

ภายหลัง เพ่ือเผยแพร

ประชาสมัพันธ 

หมายเหต ุ: อํานวยความ

สะดวกการสงขาว (Internet 

WIFI โทรสาร)  

 พิธีกรตองควบคุมเวลาใน

การแถลงขาวใหเหมาะสม 

นักวิชาการเผยแพร/ 

ผูท่ีไดรับมอบหมาย 

        

 

 

 

ตรวจสอบความ

พร้อม 

จัดงานแถลงข่าว 



 

 

(๒๑) 

 

ลําดับ ระยะเวลา ผังกระบวนงาน รายละเอียดงาน ภาวะฉุกเฉิน/ความเสี่ยง แผนรองรับภาวะฉุกเฉิน ผูรับผิดชอบ 

เชิงรุก เชิงรับ 

        

๘. ๓ วัน ๒-๓ 

ชม. 

 

o สรุปผลการดําเนินงาน/ผลการประเมิน 

      ความพึงพอใจ/รายช่ือสื่อมวลชน/ภาพ 

      การจัดงาน เสนอผูบริหารเพ่ือทราบทําเรื่อง 

      เบิกคาใชจายการจัดงานท้ังหมด 

  นักวิชาการเผยแพร/ 

ผูท่ีไดรับมอบหมาย 

๙.    o นําผลการประเมินความพึงพอใจ 

ขอเสนอแนะ ปญหาอุปสรรคท่ีพบมา

พิจารณาเพ่ือปรับปรุงการทํางานในครั้งตอไป 

  นักวิชาการเผยแพร/ 

ผูท่ีไดรับมอบหมาย 

 

 

 

สรุปและรายงานผล

เสนอผู้บริหาร 

ทบทวน/ปรับปรุงการ

ทํางาน 



บทท่ี ๗ 

บทสรุป ปญหา และขอเสนอแนะ การจัดงานแถลงขาวอยางมืออาชีพ 

 

  ในการจัดการแถลงขาวเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงค  และเกิดภาพลักษณ ท่ีดีตอองคกรนั้น 

ผูดําเนินการทุกดานจะตองมีความรูความเขาใจในกระบวนงานมีการเตรียมการเปนอยางดี มีความรับผิดชอบ        

ในหนาท่ี โดยสิ่งท่ีมีความจําเปนและสําคัญก็คือ 

ปญหา ขอเสนอแนะ 

๑. ปจจัยท่ีเก่ียวของ 

    ๑.๑ บุคลากรไมเพียงพอ 

    ๑.๒ งบประมาณสําหรับการตกแตง

สถาน ท่ี  และอาหารวาง/เครื่องดื่ ม 

สําหรับผูเขารวมกิจกรรมท้ังหมด อาทิ 

แขกผู มี เกี ย รติ   สื่ อม วลช น  แล ะ

ผูเก่ียวของ 

     ๑ .๓  ส ถ าน ท่ี จั ด กิ จ ก ร ร ม ไม

เหมาะสมกับเนื้องาน จํานวนผูเขารวม

กิจกรรม รวมท้ังรูปแบบของการจัด

กิจกรรม 

 

๑.๑ ขอรับการสนับสนุนจากหนวยงานอ่ืนๆในสังกัด 

๑.๒ ขอรับการสนับสนุนจากหนวยงานท่ีเก่ียวของ ท้ังในสังกัด และ

ภาคเอกชน 

 

 

 

๑.๓ สํารวจหาสถานท่ีสําหรับการจัดกิจกรรมแตละครั้ง ตามความ

เหมาะสม ซ่ึงอาจจะตองขอยืมสถานท่ีภายนอกหนวยงาน อาทิ        

หองประชุมของกระทรวงเกษตรฯ หรือหนวยงานในสังกัด แตในกรณีท่ี

จางเอกชนดําเนินการ เปนหนาท่ีของเอกชนท่ีจะตองจัดหาและ        

มานําเสนอใหกรมปศุสัตวเห็นชอบกอน 

๒. หัวขอขาว/เนื้อหาขาว ไมถูกตอง

ชัดเจน มีความเคลือบแคลงสงสัย  

๒. หนวยงานท่ีเก่ียวของตองจัดทําขอมูลใหถูกตองชัดเจน ไมคลุมเครือ 

ซ่ึงจะตองผานการเห็นชอบจากผูบริหารกอนแจกใหสื่อมวลชน ท้ังนี ้   

เพ่ือปองกันการเขาใจผิดท่ีอาจจะเกิดข้ึนในภายหลัง   

  ดังนั้น จะเห็นไดวา ทุกกระบวนงานลวนมีความสําคัญ หากกระบวนงานใดมีปญหาอุปสรรคแลว 

ยอมจะทําใหสงผลกระทบตอกิจกรรมแถลงขาวในภาพรวม ซ่ึงจะนําไปสูความเสียหายตอภาพลักษณขององคกร      

ในอนาคต จึงตองมีการควบคุมกํากับดูแลทุกกระบวนงานอยางใกลชิด เพ่ือไมใหเกิดความผิดพลาด หรือผิดพลาด   

นอยท่ีสุด 

 

 



 

(๒๓) 

 

   ในสวนของข้ันตอนสุดทาย คือการประเมินผลสําเร็จ/Feedback นั้น จะตองใหครอบคลุมทุกดาน   

เพ่ือจะไดนําขอมูลเหลานั้นมาใชปรับการทํางานใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน และเกิดความผิดพลาดนอยท่ีสุดในการ   

จัดกิจกรรมครั้งตอไป ท้ังนี้ การสรุปรายงาน ผูท่ีรับผิดชอบในแตละกระบวนงานจะตองรวบรวมปญหาอุปสรรคตางๆ       

ท่ีเกิดข้ึนในการจัดกิจกรรมแตละครั้ง มาสรุปในภาพรวม พรอมระบุแนวทางการแกไขปญหาเหลานั้น เพ่ือนําเรียน

ผูบริหาร/ผูบังคับบัญชาไดรับทราบตอไป  
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